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        שרה סט שרה סט שרה סט שרה סט ----היבטים לשוניים בפרשת חייהיבטים לשוניים בפרשת חייהיבטים לשוניים בפרשת חייהיבטים לשוניים בפרשת חיי
        

  . שרה ובהפטרה ובקריאת שבת מנחה ושני וחמישי של תולדות-הערות לקריאה נכונה בפרשת חיי

י-ֵּגר כג ד ב ָאֹנִכ֖ יטעם טפחא בתיבת  :ְותֹוָׁש֥  ָאֹנִכ֖

ר ֽלֹו׃כג ה    .ם הוא לא נסוג" הטעם במֵלאֹמ֥

ם כג ט   .ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף"כ :ְּבתֹוְכֶכ֖

ֶרץ׃   כג יב ם ָהָאֽ ם המילה ַע֥   . במרכא ואינה מוקפתַע֥

ַער. ן קמוצה"הנו: ְלִמְקָנ֖ה כג יח י ַׁשֽ ל ָּבֵא֥ ל טעם טפחא בתיבת ִעיֽרֹו׃ -ְּבכֹ֖   ְּבכֹ֖

֙ה כד ג   ַּבדֹוָנייש לקרא כאילו כתוב ', ף של שם ה"אין להשמיע את האל: 'ַּבֽ

ֶמר ְל֔&כד ו    .1ם סגולה"ן והמ" הטעם בשיִהָּׁש֣

ע ֔לֹו טכד  ַבֽ   . ן הגרונית"ת למנוע בליעת העי"עם זאת יש געיא בבי. ן"טעם נסוג אחור לשי: ַוִּיָּׁש֣

םכד יב י ַאְבָרָהֽ ם ֲאדִֹנ֥ ם טעם טפחא בתיבת :  ִע֖   ִע֖

ה כד כא ַעת.ף בצירי"האל: ִמְׁשָּתֵא֖ ברביע:  ָלַד֗
2
   

ֶבן ַּגם-ַּגם כד כה נּו-ֶּת֥ ב ִעָּמ֑ ב תיבת : ִמְסּ֖פֹוא ַר֣   במונחַר֣

ם כד לג   . ן בפתח"הׂשי) לפי הקרי (:ַוּיּוַׂש֤

י כד מג   במלרע: ְוָאַמְרִּת֣
  ד אחריה בשווא נע"ד מפני הגעיה והלמ"העמדה קלה ביו: ּ֖לֹו-ָיְֽלָדה כד מז

ּה .ש בשווא נע ולא בחטף"הרי: ַוְיָבְר֤כּו כד ס אְמרּו ָל֔ ֹ֣ ׁש .ד"טעם נסוג אחור ליו: ַוּי , ו החיבור מנוקדת בשווא נע"וא: ְוִייַר֣

   עתידלשון
ֱהָל֙ה כד סז ָה .ד" וגם לא בלמ3הא הראשונ"ף ולא בה"ההטעמה באל: ָהֹא֙ ף "ד למנוע הבלעת האל"העמדה קלה ביו: ַוֶּיֱאָהֶב֑

ם .החטופה   במלרע: ַוִּיָּנֵח֥

ן- ְוֶאתכה ב   ד בקמץ קטן"היו: ָיְקָׁש֔

ןכה ג    .בזקף ולא ברביע: ּוְבֵנ֣י ְדָד֔

; כה ד ֹ֔   ו פתוחה"הוא: ַוֲחנ

  במלעיל וכן הדבר בכל המקרא כולו כאשר הכוונה לעניין מיתה: ֶסף ַוֵּיָא֖כה ח

ֶר;כה יא   במלעיל וכן הדבר בכל המקרא כולו:  ַוְיָב֥

ם כה יג   ן שמאלית"ׂשי׃ ּוִמְבָׂשֽ

  
        ::::לאלאלאלא----הפטרת חיי שרה מלכים א א אהפטרת חיי שרה מלכים א א אהפטרת חיי שרה מלכים א א אהפטרת חיי שרה מלכים א א א

  
אְמרּו ֣לֹו ב ֹ֧ י .ד"טעם נסוג אחור ליו: ַוּי   ף כלל אינה נשמעת"האל: ַלאדִֹנ֤

 ַּיְעְז ז   ד אחריה דגושה ובקמץ"ן בחירק חסר והיו"הנו׃ ֲאדִֹנָּיֽה .ן בשווא נח"העי: ֔רּוַוֽ

ינּו יא   .ף נשמעת בחטף פתח"האל: ַוֲאדֵֹנ֥

ייד    ו" מלרע הטעם בת:ּוִמֵּלאִת֖
ֶל; ֲאדִֹנָּיֽהּוכה י ַהֶּמ֥ י טעם טפחא בתיבת ׃  ְיִח֖   ְיִח֖

                                                 
  . ם משנה משמעות"המטעים את המ 1
  . עיין העתקת העדות מנוסח כתר ארם צובא.  ואין להגרר אחריהםקורן ואחרים הטעימו בזקף גדול 2
 .זייפוזייפוזייפוזייפוף ושמו געיא במקומה "לשמחקו את הפשטא בא" קלקולים-תיקונים"והחומשים וה. ף"הסימון הכפול של הפשטא מוכיח שהטעם באל 3

  



 2

  
        ::::ראשון של תולדותראשון של תולדותראשון של תולדותראשון של תולדות

  
ר כה כא ֶתר לֹ֙וַוֵּי .ן בשווא נח"העי: ַוֶּיְעַּת֨   .ן"הטעם בעי: ָע֤

ְצ֤צּו כה כב   י ראשונה בשווא נע ולא בחטף"צד: ַוִּיְתרֹֽ

ׁש ֶאת כה כב ֹ֥ ֶל; ִלְדר ֶל; טעם טפחא בתיבת ׃ 'ֽה-ַוֵּת֖   ַוֵּת֖

ם֙ם ִמ֙ם ִמ֙ם ִמ֙ם ִמּוְלֹא כה כג   ד בשווא נח ויש להקפיד על הפרדתן"בשתי התיבות הלמ: ְלֹא֣

ִני כה ל   ד בשווא נח"הלמ: ַהְלִעיֵט֤

אכה לא ֹ֖ ב ַוּי ב כה לג; הטעמים טפחא אתנח ֶמר ַיֲעקֹ֑ אֶמר ַיֲעקֹׄ ֹ֣   . רביע) שופר הולך(הטעמים מונח  ַוּי
י-ְוָלָּמה כה לב ה ִל֖ יטעם טפחא בתיבת : ֶּז֥ ָּמה ֶּזה: כאילו כתוב' זה'אין לצרף לה את המילה ,  בלבדִל֖ י-ְוָל֥   ִל֖

ְבָעה ִּלי֙ כה לג ע ֑לֹון"טעם נסוג אחור לשי: ִהָּׁש֤   הטעם לא נסוג :  ַוִּיָּׁשַב֖

;כה לד ְׁשְּת ַוָּי֖ ָקם ַוֵּיַל֑ אַכל ַוֵּי֔ ֹ֣   השני והאחרון במלרע, הראשון והשלישי במלעיל:  ַוּי

ָּך כו ג   , ף סופית דגושה"ש בשווא נע וכ"הרי: ַוֲאָבְרֶכ֑

  ש בשווא נע"הרי: ְוִהְתָּבְר֣כּוכו ד 

י כו ה י ְותֹורָֹתֽ י ֻחּקֹוַת֥   'חקותי'ם הקריאה וקוראים כאילו טעם טפחא בתיבת רבים הקוראים המשתבשים בסיו׃ ִמְצוַֹת֖

 


